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डॉक्टय फननाडा डी वोटो एक दंत लैद्मक म्शणून रनखनत एक शोते. 
वगळ्मन जगनरन तमनंच्मन फद्दर  आणण तमनंची  ऩतनी डफेोयन फद्दर 

भनहशती शोती, ती तमनंनन  कनभनत भदत कयत अव.े 

 

तनय आरी तमन वंध्मनकनऱी ते गनणी ऐकत शोते  डॉक्टय डी वोटो तुम्शी 
रलकय ऩश्चचभ आफ्रिकेत मन. इथ ेएकन शततीच्मन दनतनत प्रचडं  लेदनन 
शोत आशेत. इथ ेकोणी डेंहटस्ट तमनरन भदत करू ळकत 

ननशी.मनफदल्मनत भी तुम्शनंरन भनरनभनर करून टनकेर. 

- आऩरन भुदनम्फो शतती   



डॉक्टय डी वोटो कधी वलदेळनत गेरे नव्शते की कधी तमनंनी 
शततीच्मन तोंडनत शनत घनतरन शोतन.श्रीभती डी वोटो गनत 

म्शणनल्मन: “आऩण जरूय जनऊ” आणण तमनंच ेऩती म्शणनरे : 

ऩतनीरन लभठीत घेत ते म्शणनरे, “शो जरूय.“ 
 
 

तमननंतय दोन हदलवनंनतय ऩती आणण ऩतनी डके लयच्मन आयनभदनमी खचुीलय 

फवून वभुद्रनत उड्मन भनयणनये  भनव ेफघत शोते आणण व्शेर भनळनंच ेननयीषण 

कयत शोते.एकन दुुःखी शततीरन  भदत कयण्मनवनठी ते भशनन  भशनवनगयनचन 
आनंद घेत शोते.  
 
  



जेव्शन जशनज डफलननरन ऩोशचरे, तेव्शन रुग्णनचन बनऊ आहदफन तमनंची  
लनट ऩशनत शोतन. तमनने डी वोटन दनंऩतमनरन तलरयत ओऱखरे.  कनयण 
जशनजनतून उतयणनये ते एकभेल उंदीय शोते. आहदफनने स्लतुःचन ऩरयचम 

करून हदरन, भग तमनंनन तमनंच्मन वनभनननवहशत भुदनम्फोच्मन घयी घेलून 

आरन. 

भुदनम्फो आऩल्मन डॉक्टयनंनन ऩनशून एलढन उल्शलवत झनरन की 
तमनच्मन तोंडून कनशी ळब्दच ननघत नव्शते. ”तुभच्मन दोघनंच े
आबनय,“ तो बनलूक शोऊन म्शणनरन. 



जगनतल्मन मन बनगनत तमनलेऱी वंध्मनकनऱच ेवनत लनजरे शोते. तमनभुऱे 

लभवेव भुदनम्फो वगळ्मनंनन यनत्रीच्मन जेलणनवनठी घेलून गेल्मन. भुदनम्फो 
घनव चनलून खनऊ ळकत नव्शते.म्शणून तमनंनी ननयऱनच्मन गयभ दधुन 
फयोफय एक भोठी अश्स्ऩयीनची गोऱी घेतरी.   
 

"भी आज लभठनई खनणनय ननशी,” श्रीभती भुदोम्फो म्शणनल्मन.कनयण 

भनझ्मन ऩतीच्मन दनतनत लेदनन आशेत.” 

प्रतमेकजण खनण्मनवनठी फनगेत गेरे. नंतय डॉक्टय डी वोटो आणण 

तमनंच्मन ऩतनीने भुदोम्फोच्मन दनतनंची तऩनवणी केरी, मनचवनठी तय 

त े आफ्रिकेत आरे शोते. 



"डॉक्टय डी वोटोनी इतके फ्रकडरेरे दनत कधी ऩहशरे नव्शते. इतय कोणी दंत 

लैद्मक दनत फयन करू ळकरन ननशी मनच ेतमनंनन आचचमा लनटरे ननशी." 

डॉक्टय डी वोटनंनी घोऴणन केरी की, “भी शन फ्रकडरेरन दनत ऩयत ठीक करू ळकतो 
अवन भरन वलचलनव आशे.” 

“तमनवनठी भरन तुभच्मन तमन दनतनचन छोटन तुकडन ऩनहशजे ज्मनलय भनझी ऩतनी 
आततन फवरी आशे.” 

भुदनम्फो आठलरे की तमनच ेशततीच ेभोठे दनत शी तमनची ळनन शोती.  
ती तमनची वलळऴे ओऱख शोती. 
“भी मनच्मनलय वलचनय कयेन,” तो म्शणनरन.  
 

श्रीभती भुदनम्फो मनंनी एक वभजदनयीचन उऩनम वुचलरन. “प्रनकृनतक 
इनतशनव वंग्रशनरमनत वगळ्मन लनरयव च ेदनत आशेत, आऩण तमनंचन 
उऩमोग ननशी कन करू ळकणनय?” “नतथ ेबव्म अवन दनत आशे आणण 
तमनचन यंग बफरकुर शततीच्मन दनतनच्मन यंगनवनयखनच आशे." 

प्रतमेकनरन खनत्री शोती की वंग्रशनरम भुद्म्फोच्मन दनतनवनठी एक तुकडन 
द्मनमरन भनन कयणनय ननशी. लनरयवरन वुद्धन शे भनन्म शोईर. 



एडीफन वंग्रशनरमनत गेरन, ज ेळुक्रलनयी यनत्री उलळयनऩमतं उघड ेअवत.े 

डॉक्टय डी वोटन आऩल्मन कनभनत तवे्शन भग्न शोत.ेऩयंतु डॉक्टयच्मन वनध्मन शरक्मन  
स्ऩळनाने वुद्धन भुदनम्फो दुुःखनने कण्शत शोतन. 
डॉक्टयनंनन ऑऩयेळनच्मनलेऱी कोणतमन शतमनयनंची गयज रनगत,े मनची चनगरी 
भनहशती श्रीभती डी  वोटोनन शोती. 

डॉक्टयनंनन ऑऩयेळनच्मनलेऱी कोणतमन शतमनयनंची गयज रनगते, 
मनची चनगरी भनहशती श्रीभती डी.वोटोनन शोती. 

झोऩण्मनची लेऱ वुद्धन टऱून गेरी शोती ऩण डॉक्टयनंच ेकनभ अजूनशी फनकी शोते. 
अध्मना यनत्री दनतनंच ेकुळर डॉक्टय आणण तमनंच्मन वषभ वशनय्मकनने आणण दुुःखी 
योगी मनंनी झोऩण्मनचन ननणाम घेतरन आणण दवुऱ्मन हदलळी वकनऱी ऩयत 

ऑऩयेळन वुरु कयण्मनच ेठयरे.  

डॉक्टय डी वोटन आणण तमनंची ऩतनी भुदनम्फोच्मन गुरनफी गनदीलय जनलून झोऩरे. 



जलऱजलऱ अध्मना यनत्री जेव्शन तमनंची ऩतनी झोऩरी शोती तेव्शन 
डॉक्टय फननाडा डी वोटो मनंच ेअऩशयण झनरे. एकन शनतनने तमनंच ेतोंड 
झनकरे आणण नंतय शोनकटकोक ननलनच्मन श्रीभंत भनकडनने तमनंनन 
उचरून नेरे. 

“वय, शे कनम आशे? तमनंच ेतोंड भोकऱे केल्मनफयोफय डॉ. डी वोटो मनंनी 
वलचनयरे. “तुम्शी भरन कुठे नेत आशनत?” 
“फकलनव फंद कय!” भनकड जोयनत ओयडरे. शोनफ्रकटकोक आणण भुद्म्फो 
मनंच ेजुने लैय शोते. भुदनम्फो ने एकदन वनलाजननक हठकनणी भनकडनंनन “भूखा“ 
म्शटरे शोते. ते भनकड बनयत वोडून मनवनठी इथे आरन नव्शतन की कोणी 
शततीने तमनरन फेइज्जत कयनलं. तमनरन भुद्म्फोरन खऩू दुुःख द्मनमच ेशोते. 
देण्मनचन तमनचन वलचनय शोतन. 



शोनकटकोंकने दंत लदै्मनंनन जंगरनतल्मन आऩल्मन गपु्त जनगेत घेलनू गेरन, 
नतथे डॉक्टयनंनन एकन ऩक्ष्मनच्मन वऩजंऱ्मनत फदं करून ठेलरे आणण ऩनननंनी 
तो झनकून टनकरन. “तमु्शनंरन अवे कयण्मनचन कोणतनशी कनमदेळीय अधधकनय 
ननशी.” डॉक्टय डी वोटन व्मनकुऱतनेे म्शटर.े शोनकटकोक ने कनशी उततय हदरे 
ननशी. नतंय तो नतथून दयू ननघनू गेरन, तो स्लतुःलय खूऩ खुळ शोतन.  

“फ्रकती भखूा आशे भी,” दंत लदै्मक स्लतुःळी फडफडरे. तमनंनी वऩजंऱ्मनचे गज 
लनकलनू लेगऱे कयण्मनचन प्रमतन केरन. ऩण मळ आरे ननशी. यनत्रबय त े
वऩजंऱ्मनत गोर गोर फ्रपयत यनहशरे. आणण आऩल्मन वप्रम ऩतनीची कनऱजी 
कयत यनहशरे. आतन आऩल्मन ऩतनीची शनरत खूऩ खयनफ अवेर. 



आणण तमनंचन अदंनज अगदी खयन शोतन, डफेोयन वुद्धन गोर गोर 
पेऱ्मन भनयत शोती. नतच्मन वप्रम फननाडारन एखनद्मन जंगरी 
जननलयनने तय खनल्रे ननशी नन? तो रनंडगन अवेर की एखनदी 
लबत्रट भनंजय? की तमनच्मन कऩड्मनवहशत एखनद्मन अजगयनने 
तय ननशी नन तमनरन धगऱरे?   

मनत कनशीच ळंकन ननशी की डॉक्टय डी वोटनंनन तमनंच्मन रुग्णनची वुद्धन 
कनऱजी लनटत शोती.तमनच्मन दनतनच ेदुुःखणे कवे शोते? बफचनयन भुदनम्फो 
गळ्मनतीर खलखवलभुऱे अधधक त्रनव वशन करू ळकत नव्शतन. कधी तो 
लेदनेने पयळीलय रोऱत शोतन तय कधी घयनत गोंधऱ घनरत शोतन.  



कोणी भरन ळोधत अवेर कन?“ डॉक्टयनंनन आचचमा लनटरे.डफलननच े
वगऱे रोक तमनंनन इकड ेनतकड ेवगऱीकड ेळोधत शोते. क्दवुऱ्मन 
हदलळी डॉक्टयनंनी दोन लेऱन आलनज ऐकरन: ”डॉक्टय डी वो-ओ–टो 
डॉक्टय फननाडा डी-वी–टो” ते ऩयत ओयडरे, भी इथेआशे, इथ,े इकड े
आशे,“ तमनंचन आलनज खऩू वनलकनळ मेत शोतन. शे वलवरू नकन ते 
एक उंदीय शोते.  

ऩनच हदलवनंऩनवून डॉक्टयनंनन कनशी खनमरन प्मनमरन लभऱनरे नव्शते. 
तमनभुऱे डॉक्टय डी वोटनंनन आऩण भरू की कनम अवे लनटनमरन 
रनगरे.आऩल्मन वप्रम डफेोयोरन ऩयत ऩनशू ळकू की ननशी मनवलचनयनभुऱे 
यनगनने ते लेड ेझनरे शोते.भग तमनंनी वऩजंऱ्मनच्मन गजनंनन जोयनत 
लनकलरे आणण तमनतून ते फनशेय ऩडरे. ती एक चनंदणी यनत्र शोती.  



“भी मेतोम, डफेोयन, भी मेतोम!“ ते म्शणनरे. अळक्त 
झनल्मनभुऱे ते अधंनयनत कवेफवे चनरत शोते. ळलेटी थकून ते 
एकन दगडनलय ऩडरे आणण तमनंच्मन ऩनमनरन िनक्चय झनरे.  

“आतन ऩुढे कनम शोणनय?” डॉक्टयनंनी स्लतुःरनच वलचनयरे.  ते आतन 
एक इंच वुद्धन शरू ळकत नव्शते. तमनंची वनयी तनकद वंऩरी शोती. 

डॉक्टय डी वोटो ऩनठीलय ऩडून-ऩडून आऩल्मन ऩतनीच्मन ननलनचन 
जऩ कयत शोते. जय ते आफ्रिकेत आरे नवते तय! 

 ऩयंतु वुदैलनने वूमोदमनच्मन ऩूलीच ळोधणनऱ्मन रोकनंनी तमनंनन 
ळोधनू कनढरे. भग वगऱे रोक धनलत तमनंच्मनकड ेआरे. 



डॉक्टय डी वोटो ची अलस्थन फघून ळोधणनये रोक घनफयरे. तमनंनी 
तमनंच्मन ऩनमनच्मन घोट्मनकड ेऩनहशरे आणण भग डॉक्टयनंनन स्रेचयलय 
झोऩलून भुद्म्फोच्मन घयी घेलून गेरे. नतथे ऩती–ऩतनी खऩू लेऱ 
एकभेकनंनन लभठी भनरून यडत यनहशरे.  



एक ऩनीय वनंडवलच आणण दोन कऩ कडक चशन प्मनमल्मननंतय डॉक्टयनंनी 
वगऱी ऩरयश्स्थती आऩल्मन शनतनत घेतरी. एकन खेऱण्मनतल्मन व्शीरचअेयलय 
ते फवरे आणण नतथनू तमनंनी तमनंच्मन ऩतनीरन ऩुढे कनम कयनमच ेमनच्मन 
वूचनन हदल्मन आणण तमन नुवनय नतने ऑऩयेळन केरे.  

श्रीभती डी वोटोनी उयरेरे फ्रकडरेरे दनत कोयरे आणण 
कुळरतेने वंग्रशनरमनतल्मन लनरयवच्मन दनतनचन तुकडन नतथे 
फवलरन.दनत वोंडते नीट फवल्मननंतय भुदनम्फोची दनढ 
जणूकनशी नलीनच झनरी.  



आतन खऩू कनऱननंतय शततीच्मन चशेऱ्मनलय शवू आरे. 
तो खऱखऱून शवत शोतन. तमनहदलळी भुदनम्फोने आऩल्मन 
ऩतनी फयोफय ननच केरन. नंतय तमनने कच्च्मन बनज्मनंच े
जेलण केरे. तमननंतय तमनने ळेंगदनणे खनल्रे.  



तमननंतय डी वोटो दनम्ऩतमनच ेकनम झनरे? भुदनम्फो 
ने तमनंच्मन लचनननुवनय डी वोटोरन एक भोठन 
ऩुयस्कनय हदरन.  

"फननाडा," श्रीभती डी वोटोने म्शटरे, “भरन लनटते की, तुरन 
फये लनटेऩमतं आऩण इथे आयनभ करू. नंतय आऩण 
आऩल्मनरन शे जे भशनगनच ेफषीव लभऱनरे आशे, तमनचन 
उऩमोग आऩल्मन मन वुंदय ग्रशनलयीर कनशी बनग 
फघण्मनवनठी करू मन.”  

“भनझी वप्रम डफेोयन,” डॉक्टय डी वोटोने म्शटरे, ”तू अगदी 
भनझ्मन भननतरी फोररीव.”  

 

समाप्त  


